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Úvodom 
 

Prvé tohtoročné číslo nášho klubového spravodajcu začíname, žiaľ, smutným 

príspevkom. Na sklonku minulého roku odišiel do výsadkového neba náš čestný 

člen, kolega, priateľ Leo Kolník. Preto  si v úvode  pripomenieme jeho osobnosť. 

Ďalším príspevkom je informácia o výročnej členskej schôdzi klubu, kde sme 

zhodnotili svoju činnosť v roku 2016 a schválili uznesenie, ktoré nasleduje po 

tomto príspevku. Oči a uši armády, alebo „Do Prešova cesta dlhá, stromkama je 

sadená...“ začína prvá časť spomienok na vojenskú službu u 7. výsadkového 

pluku zvláštneho určenia v Holešove od kolegu plk. v. v. Antona Múdreho, ktoré 

upravil so súhlasom autora kolega Vladimír Schneider. Potom predstavujeme 

stručne nášho nového kolegu Pavla Obertáša, jubilanta kolegu Vladimíra Dvonča 

a opäť žiaľ, končíme smutnou rozlúčkou s kolegom Jozefom Petrášom. Aj taký je 

život, ale v našich srdciach ostávajú len pekné spomienky. 
 

Ivan Bartoš 

 

Opustil nás Leo Kolník – čestný člen 
 

Na začiatku Nového roku 2017 sa náš 

oblastný klub dozvedel veľmi smutnú správu. 

Na sklonku minulého roku  dňa 24. decembra  

nás vo veku 92 rokov navždy opustil kolega 

– čestný člen KVV SR  Leo Kolník.  Je 

našou povinnosťou aspoň niekoľkými  

vetami od nášho pražského kolegu Vladimíra 

Gajdoša pripomenúť si jeho osobnosť. 

Narodil sa 8.4.1924 v Hrachovišti okr. Nové 

Mesto nad Váhom ako starší z 2 detí. Po 

povinnej školskej dochádzke absolvoval 2 

ročnú odbornú hospodársku školu. Už 

v mladosti prejavoval túžbu k letectvu, v 18 

rokoch si podal žiadosť na Leteckú školu – 

Školu leteckého dorastu (ŠLD) 

v Trenčianskych Biskupiciach. Po náročnej zdravotnej prehliadke 

a psychotechnických testoch (v Prešove) dostáva i povolávací rozkaz. K 1.11.42 

a stáva sa žiakom padákového oddelenia ŠLD, jedným z prvej desiatky 

slovenských vojenských parašutistov. Zároveň nastupuje do  poddôstojníckej 

školy, absolvuje I. kurz PS. Uskutočnil celkovo 13 zoskokov z He-111 a Ju-52 (po 

vojne i z DC-3), vrátane nočných, padákom RZ-20 bez záložného padáku. Už ako 

príslušník padákovej roty sa zúčastňuje SNP. Po potlačení povstania vstupuje do 

Haššíkovej Domobrany a v stavebnej pionierskej rote 17 kopú zákopy do 

príchodu frontu. Haššíkova armáda skončila svoju činnosť na jar 1945. Po 
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skončení vojny nastupuje ako čatár v 7/1945 v Spišskej Novej Vsi. Tu ho zastihne 

i povýšenie na rotného za účasť v SNP. V roku 1946 pôsobil v Poprade, od roku 

1947 v Košiciach. Epizódou v jeho živote bolo i krátke stretnutie s pplk. K. 

Palečkom v Mimoni v roku 1947, kde sa vytvárali základy vojenského 

povojnového parašutizmu. Uvažoval o kurze palubného strelca, ale nakoniec 

v roku 1947 absolvoval kurz náčelníkov poveternostných staníc v Prahe – 

Kbeloch. Spoločne s ďalšími bývalými padákovými strelcami sa zapája do práce 

Slovenského národného aeroklubu. Potenciál sa prejavuje hlavne v športovom 

parašutizme, kde Slovensko výrazne v danej dobe predbehlo Česko. V lete 1948 

vedie v Košiciach ako inštruktor parašutistický výcvik a zoskoky (Dakota DC-

3,OK –VZD) pre študentov vyššej priemyselnej školy a nebyť jeho balenia 

padákov RZ-20, tak by si boli študenti skočili len po jednom zoskoku (v roku 1948 

„dosluhujú“ RZ-20 a sú nahradené padákmi VJ-1 resp. VJ-2). Slúži v Košiciach, 

v roku 1950 mu je pozastavené povýšenie na poručíka, nasleduje odvelenie 

k výcvikovému práporu do Levoče. V roku 1951 je už u let. práporu v Brne, na 

základe vlastnej žiadosti odchádza ako ppor. do civilu. V roku 1958 začína 

pracovať vo VSS Košice, absolvuje popri zamestnaní vyššiu priemyselnú školu, 

v roku 1959 sa sťahuje do Detvy, kde žil do svojej smrti. Vo voľnom čase rád 

včeláril. Jeho skromnosť sa prejavuje v počte udelených medailí a vyznamenaní. 

Je nositeľom Medaile SNP, Pamätnej medaily k 20. výr. SNP, Čestnej leteckej 

medaily. V roku 2004 pri odhalení stavby pamätníku na žilinskom Hájiku dostal 

od KVV SR kapitán v zálohe Leo Kolník Čestnú medailu Jozefa Gabčíka. Dňa 

28.10.2013 na slávnostnej spomienke z príležitosti 70 - ho výročia prvého 

skupinového zoskoku príslušníkov Slovenskej armády generál v. v. Emil 

Vestenický odovzdal na tomto pamätnom mieste kapitánovi vo výslužbe Leovi 

Kolníkovi bronzovú medailu Štefana Baniča, ktorú mu udelila nadácia Štefana 

Baniča z USA.  

Leo Kolník  sa vždy hrdo hlásil ku Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej 

republiky a vždy veľmi intenzívne prežíval dianie okolo vojenských letcov a 

výsadkárov. Dnes nám, žiaľ, zostala na neho už iba spomienka a pocit hrdosti na 

jeho odkaz, ktorým si získal mnoho priateľov: zásadovosť a skromnosť, 

pracovitosť a celoživotná láska k letectvu a parašutizmu i voľnočasovému 

včelárstvu.   

Nech odpočíva v pokoji výsadkárskeho a včelárskeho neba. 

Česť jeho pamiatke! 
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Výročná členská schôdza 
 

sa uskutočnila 3. februára 2017 

v spoločenských priestoroch 

Veliteľstva vzdušných síl, OS 

SR vo Zvolene, ktorej sa 

zúčastnilo 33 členov a 4 

kolegovia z Miestneho KVV J. 

Kriváňa Šumiac. Z 10 hostí boli 

prítomní dvaja z Prezídia KVV 

SR kolegovia Jozef Tuček – 

prezident KVV SR a Ján Hanák 

– tajomník Prezídia KVV SR. 

Svojou účasťou reprezentovali 

piati kolegovia Oblastný KVV 

Bratislava - Miroslav Daraš, 

Jaroslav Méhes, Peter Kopáčik, 

Dušan Chvostek pod vedením 

predsedu klubu Ivana Hulína. Za 

kolegov z ČR sa zúčastnili dvaja 

členovia KVVV ČR Holešov 

Václav Ryšavý a Vladimír Klepal. 

Svojou účasťou poctila výročnú 

schôdzu klubu aj pani Tatiana 

Pavlatová, majsterka SR 

v športovom parašutizme. 

Rokovanie schôdze viedol 

tajomník klubu, správu o činnosti 

predniesol prítomným predseda klubu kolega Vladimír Kavický. Správu 

o hospodárení za rok 2016 a stanovisko revíznej komisie predniesol kol. 

František Lacko. Po prerokovaní 

návrhu plánu činnosti na rok 2017 

nasledovalo odovzdanie ocenení. 

Medzi našich ocenených kolegov 

patril kol. genmjr. v. v. Ing. Dušan 

Hancko, ktorému medailu pri 

príležitosti 55. výročia založenia 7. 

výsadkového pluku zvláštneho 

určenia odovzdal výborom KVVV 

ČR Holešov poverený kolega 

Václav Ryšavý. Na vysvetlenie 

uvedenej generálskej  hodnosti 
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kolega Dušan Hancko poznamenal, že je to jeho hasičská hodnosť,  nie vojenská.  

Potom predseda klubu odovzdal dve medaile 55. výročia založenia 7. 

výsadkového pluku zvláštneho určenia v Holešove, ktoré boli udelené kolegovi 

Jiřímu Šťastnému a Miestnemu KVV J. Kriváňa Šumiac, ktorú prevzal kolega 

Štefan Janáček. Výročná členská schôdza pokračovala diskusiou. V úvode 

predsedajúci predložil prítomným prihlášku za člena klubu kolegu Pavla 

Obertáša, ktorý sa zároveň predstavil. Predsedajúci oboznámil prítomných so 

stavom platenia členského 

príspevku a novom aktualizovaní 

adresára našich členov. Kolega  

Mikuláš Kodada ospravedlnil 

neprítomnosť nášho kolegu Jána 

Jesenáka a odovzdal od neho 

pozdrav. Potom vystúpil kolega 

Vladimír Schneider, ktorý 

prítomných pozdravil od kolegu 

Daniela Kollára,  ktorý sa zo 

zdravotných dôvodov a 

technických príčin nemohol 

zúčastniť rokovania výročnej 

členskej schôdze. Zároveň zablahoželal kolegovi z KVVV ČR Holešov 

Václavovi Ryšavému k nedávnym jubilejným narodeninám. Potom oboznámil 

prítomných s vybavením IČO pre Oblastný KVV SR Banská Bystrica, 

s registráciou na MV SR a informoval o príprave nových členských preukazov,  

pre ktoré zabezpečuje fotografie členov nášho klubu. Informoval, že v rámci 

spolupráce so ZO SZPB v Badíne plánujeme v marci tohto roku stretnutie  pri 

pamätníku 2. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR. Ďalej v diskusii 

vystúpil prezident KVV SR kolega Jozef Tuček, ktorý poďakoval za činnosť 

klubu, účasť na súťažiach, ktoré 

usporadúvajú naše kluby. 

Informoval o pripravovaných 

akciách, ako je tradičný Memoriál 

J. Gabčíka, výstup na Slemä, 

osobitne a  podrobne 

o pripravovanom „Stretnutí 2017“ 

klubov vojenských výsadkových 

veteránov ČR a klubov 

vojenských výsadkárov SR, ktoré 

sa uskutoční v dňoch 5. až 7. júla 

2017 v Žiline. V príhovore 

poukázal na aktivitu kolegu 

Vladimíra Schneidera pri vybavovaní osobitnej registrácie na MV SR, ktorý 

spracoval vzorové Stanovy pre oblastné a miestne KVV SR. Porozprával 
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o histórii bojov pri oslobodzovaní  Liptovského  Mikuláša  v nadväznosti  na 

oslavy 72. výročia, o pripravovanom stretnutí s priamym účastníkom  týchto 

bojov brigádnym  generálom  v.  v.  Jánom  Iľanovským  a  o uctení si pamiatky 

padlých vojakov karpatsko-duklianskej operácie položením vencov k pamätníku. 

Záverom svojho diskusného príspevku zaželal všetkým pevné zdravie a veľa 

úspechov. Potom v diskusii vystúpil kolega Štefan Janáček, ktorý informoval 

o svojej účasti na pohrebe kolegu Iva Skotáka, vyjadril svoj názor na 

pripravované akcie a informoval prítomných o svojej účasti na stretnutiach 

predsedov klubov vojenských výsadkárov. Po ňom vystúpil tajomník prezídia 

KVV SR kolega Ján 

Hanák, ktorý doplnil 

informácie k  príprave 

akcií plánovaných  v roku 

2017, navrhovaným 

medailám, osobitne 

informoval o organizačnej 

príprave Memoriálu J. 

Gabčíka, kde poznamenal, 

že vo veľkej väčšine sa ho 

zúčastňujú rekreační 

bežci. Porozprával 

o vzniku svojej vyše 180- stranovej knihy, v ktorej opísal príbehy zo svojho 

života.  Dňa 2. 2. 2017  bol jej krst za účasti ministerky spravodlivosti a ďalších 

hostí. Kniha má názov „Na tenkom ľade.“  V nej opisuje svoje príhody z detstva 

a vtipné príbehy zo študentských čias, vojenskej základnej služby 

a vysokoškolských štúdií. Ďalej v diskusii vystúpil kolega Ivan Hulín 

v nadväznosti na diskusné príspevky o súťažiach (kolegovia Evka a Jozef 

Dolníkovci priniesli na ukážku ceny, ktoré vyhrali v streleckých súťažiach v SR 

a ČR). Diskusia sa blížila k záveru, v ktorom vystúpil ešte kolega Vladimír 

Schneider s vysvetlením registrácie IČO, aby klub mohol dostať finančné 

príspevky od BBSK. Tieto príspevky budú účelovo použité na vyhotovenie 

pamätnej tabule prof. Hlôškovi, zabezpečenie výtlačkov klubových  

Spravodajcov pre Štátnu vedeckú knižnicu a ďalšie dohodnuté aktivity. Napokon 

vystúpil kolega Mikuláš Kodada s príspevkom o príhode, keď trénoval družstvá 

zo Spojených arabských emirátov Ivo Skoták v Lučenci a ako sa musel 

prispôsobiť islamu. Cvičil ženské a mužské družstvo, bol dôsledný, musel 

rešpektovať ich vieru  a dokázal sa prispôsobiť každej situácii. Prisľúbil, že 

napíše  o tejto osobnosti parašutizmu príspevok do Spravodajcu. Jeho slová 

krátko doplnil prezident klubu Jozef  Tuček o jednu príhodu s Ivom Skotákom 

počas vojenskej služby. Diskusia napokon bola ukončená a návrh na uznesenie 

predniesol predseda návrhovej komisie kolega Ladislav Haverla. Uznesenie bolo 

jednomyseľne schválené. Predsedajúci ukončil výročnú členskú schôdzu, po 

ktorej nasledovalo malé občerstvenie a spoločenské posedenie. 
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Uznesenie 
z výročnej členskej schôdze Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR  

Banská Bystrica, konanej dňa 3. februára 2017 
v Spoločenskom klube Veliteľstva vzdušných síl OS SR vo Zvolene 

 

A) Výročná členská schôdza schvaľuje: 

- Správu o činnosti klubu v roku 2016 

- Správu o finančnom hospodárení klubu v roku 2016 

a stanovisko revíznej komisie k správe o hospodárení klubu 

- Plán činnosti na rok 2017 

- výšku členského príspevku na rok 2017 v sume 10,00  € 

     

B) Výročná členská schôdza berie na vedomie: 

- diskusné príspevky členov klubu a hostí 

- vznik riadneho členstva v KVV SR Pavla Obertáša 

 

C) Výročná členská schôdza ukladá: 

1) spracovať zápis z VČS a príspevok z konania VČS 

zverejniť v Spravodajcovi č. 1/2017 

Zodpovedný: výbor O-KVV SR      

Termín:  zápis do 31.3.2017 a príspevok do 30. 4. 2017 

 

2) prerokovať návrhy a podnety z diskusie na VČS 

                   Zodpovedný: výbor O-KVV SR     

         Termín: do 31. 3. 2017 

 

3) zaplatiť členské príspevky  

Zodpovední členovia O-KVV SR  

Termín:        do 31. 3. 2017 (na adresu tajomníka klubu) 

 
 
 
 
 
 
 Nášivka na „maskáče“ pre členov klubu 
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OČI  A UŠI  ARMÁDY 
alebo „ Do Prešova cesta dlhá, stromkama je sadená.....“ 

plk. v.v. Anton Múdry 
 

Spomienky na moje výsadkárske začiatky venujem všetkým 

príslušníkom 7. výsadkového pluku zvláštneho určenia v Holešove.  
Naše zoznamovanie začalo 1. septembra 1959, 

keď som nastúpil k práve sa formujúcemu 22. 

výsadkovému prieskumnému práporu, ktorý som 

pomáhal zakladať po technickej stránke ako jeho 

autonáčelník. Vedel som, že nastupujem k 22. 

výsadkovej brigáde, tak som sľúbil, že budem 

vykonávať zoskoky, len aby som sa dostal na 

Slovensko. K výsadkárom som odchádzal ako 

ostrieľaný dôstojník z Brdských lesov  - Strašíc, 

kde som slúžil u tankistov a delostrelcov. Dobre 

som poznal výcvikové priestory Doupov 

a Boletice, prežil som tri reorganizácie útvarov, 

takže som bol presvedčený, že ma u výsadkárov 

nemá čo prekvapiť. Určovací lístok som dostal 

asi mesiac pred 1. septembrom, absolvoval som 

vyšetrenia vo vojenskej nemocnici v Plzni a každý deň počúval, cestou na stravu, 

ako mi vojaci spievajú tú krásnu pesničku „Do Prešova cesta dlhá, stromkama je 

sadená.....“ V Prešove, napriek môjmu veľkému zaťaženiu odbornou prácou, som 

bol neustále prekvapovaný novými vecami. Čo však vo mne vzbudzovalo obdiv 

a úctu bol prístup vojakov základnej služby k svojim povinnostiam. Dovtedy som 

nikdy nevidel, aby vojaci cvičili až do fyzického vyčerpania. Jednou z príčin 

takéhoto nasadenia bola aj skutočnosť o ktorej sa veľa nevedelo, ale chlapi  

vedeli prečo. Od vzniku zakladajúcej roty, ktorá tvorila prvú jednotku VÚ 7374, 

až po pluk v roku 1969, to bola jednotka zvláštneho určenia a služba v nej bola 

dobrovoľná. Výsadkový výcvik bol súčasťou špecializácie. Vďaka nemu som si 

polepšil na funkčnom, aj strave a po zoskokoch nás vtedy, podľa typu zoskoku, 

odmeňoval finančný náčelník priamo na doskokovej ploche. S veliteľom, mjr. 

Šedinom, ktorý tiež prišiel zo západu, sme si padli do oka a ja som sa stal u neho 

zástupcom veliteľa tankového práporu, ako bol na to zvyknutý, aj keď som mal 

tabuľkovú funkciu automobilového náčelníka. K jednotke sme nastupovali 

s rôznymi veliteľskými skúsenosťami, z rôznych jednotiek, takže bolo čo robiť 

a bolo sa treba veľa učiť. Jeden z najinformovanejších veliteľov, ktorí mali 

pomerne konkrétnu predstavu o poslaní budovanej jednotky, bol kpt. Klindera, 

od roku 1957 prvý veliteľ prieskumnej roty hĺbkového prieskumu v Sabinove. 

V zostave velenia roty s ním spolupracovali npor. Alinče, npor. Janků, npor. 
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Valenta, čat. Studnička a rtn. Plučar.  Novovytvorený prešovský prápor mal, aj 

keď početne nižší, štáb na úrovni  pluku. Tvorili ho mjr. Horvát, kpt. Alinče, kpt. 

Janků, por. Švirec a por. Tomalík.  Ďalšími boli npor. Sadílek, čat. Horvát, npor. 

MUDr. Činčár, neskôr kpt. MUDr. Bočkay, kpt. Holý, npor. Mikuš, kpt. Myšák a 

npor. Kováč. Do stavu patrili aj kpt. Malovaný, npor. Šťastný, npor. Valvoda, 

npor. Zůna, por. Galetka a kpt. Kever. Novým rotám velili npor. Koller prvej 

a veliteľmi čiat boli por. Švirec a por. Bodnárik.  Kpt. Valenta velil druhej rote 

a veliteľmi čiat boli por. Tomalík a por. Linka. Tretej rote velil kpt. Janků  a 

veliteľmi čiat boli por. Repaský a por. Bílek. A stav postupne dopĺňali ďalší 

dôstojníci a práporčíci. Prápor bol zásobovaný z okruhových skladov, okrem 

výsadkového materiálu. Nadobudli sme samostatnosť a schopnosť prípadného 

presunu podľa požiadaviek spravodajskej správy.            

Krátko po svojom nástupe do funkcie veliteľa práporu sa mjr. Šedina rozhodol 

overiť úroveň výcviku a pripravenosti skupín z donedávna sabinovskej roty. Kpt. 

Janků určil na previerku dve skupiny. Jedna dostala úlohu so zaujatím základne 

v Slánskych vrchoch, vykonávať prieskum na cestách v smere Prešov – 

Michalovce, pripraviť deštrukciu hanušovského viaduktu a zátaras s cieľom 

zablokovať kolónu ktorej som velil a zároveň preveroval pripravenosť vodičov.  

Druhá skupina vykonávala ostré streľby a skúšky z cudzích armád. Preskúšanie 

zvládli jednotlivé skupiny výborne. Na to, že to boli vojaci základnej služby, mali 

vynikajúce výsledky v streľbe, spoľahlivo nadviazali spojenie, rozpoznávanie 

západnej vojenskej techniky bolo presné, so zameraním na zavedené zbrane 

hromadného ničenia. Len strom, ktorý mal zastaviť kolónu preletel ponad cestu 

ako šipka, ale pasca aj tak spoľahlivo sklapla. Z pohľadu využitia skupín bola 

rota schopná plniť potreby divízneho prieskumu a diverzných úloh približne do 

80 km hĺbky za prednými líniami nepriateľa. Toto obmedzenie bolo určené 

hranicou vtedy možného dosiahnuteľného spojenia.  Záveru preskúšania sa 

zúčastnila celá rota. Kpt. Janků predviedol jej fyzickú pripravenosť. Od svojej 

budovy až po jedáleň, približne 70 m. cesty na obed, absolvovali všetci vojaci po 

lanách medzi stromami. Taký úctyhodný výkon som dovtedy ešte nevidel.   

V tom čase mal prápor úlohu zabezpečiť prieskum a diverziu pre vševojskový 

stupeň „armáda“, ktorý bol v ČSĽA pripravovaný. Veliteľ práporu nariadil 

intenzívne stmeľovanie na rotách, trvajúce do konca januára 1960. Súčasne štáb 

absolvoval výsadkové preškolenie. Po troch zoskokoch z balóna a dvoch 

z lietadla, sme získali paraplacky a stali sme sa výsadkármi.  Stmeľovanie 

práporu začalo zimným sústredením v pohorí Branisko. Jednotky boli vyvedené 

do priestorov, v ktorých už pred ich príchodom pracovali prieskumníci – ženisti 

pod vedením npor. Mikuša a trhavinami pripravili základy pre zemlianky. Tie 

sme upravili pre pobyt štábu a čiat. Sústredenie bolo zamerané na zladenie práce 

skupín. Npor. Klindera plánoval a viedol zamestnania zaujímavo a odborne. Ja 

sám som prvý raz v živote hádzal ostrý ručný granát  zo stoja, iba s rukou 

chráneným obličajom. Sústredenie bolo v takomto rozsahu  iba jedno, ale 

stmelilo nielen skupiny, čaty a roty, ale aj štáb práporu. Po jeho ukončení nastal 
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zvýšený tlak na odbornú prípravu špecialistov, prieskumníkov – ženistov, 

prieskumníkov – zdravotníkov a na boj z blízka. Začiatkom jari 1960 vydalo 

nakladateľstvo „Naše vojsko“ prvé české vydanie 

knihy Harryho Thürka, „Hodina mŕtvych očí“, 

v ktorej autor mimoriadne pútavo popisuje príbeh 

jednotky nemeckých výsadkárov počas druhej 

svetovej vojny. Stala sa najčítanejšou knihou 

v rámci práporu. Akoby sme tam nachádzali, aj 

keď z odstupu, tiež seba samých.  

Príprava práporu prebiehala dynamicky a veľmi 

hutne. Do chystaného práporného cvičenia boli 

skupiny postavené ako dvanásťčlenné. Veliteľ, 

starší radista, radista a deväť prieskumníkov. 

Cieľom bolo preverenie výkonnosti skupín, 

zistenie vzdialeností, ktoré dokážu prekonať za 24 

hodín od miesta zoskoku, schopnosť splniť 

zadanú úlohu a do ranných hodín ukončiť akciu. 

Skákali sme na letisko Košice – Barca, vykonali 

presun cez Slánske vrchy, sledovali komunikácie medzi Prešovom a Svidníkom 

a tiež Prešov – Michalovce a „zničili“ obľúbený viadukt pri Hanušovciach n. 

Topľou. Všeobecne sa úroveň všetkých cvičiacich výrazne zlepšila a už sa 

nestalo, že by pri „záseku“ nebol strom položený cez cestu tak, ako chlapi chceli. 

Najdôležitejším prvkom celého cvičenia bola previerka spojenia medzi 

skupinami a velením. Pri každej skupine bol, z  dôvodu čo najpresnejšieho 

vyhodnotenia podmienok, dôstojník. Ja som sprevádzal skupinu, ktorej sa 

spojenie podarilo, ale to sme boli výnimka. Väčšina ostatných skupín, napríklad 

aj  vtedajší veliteľ čaty, por. Ján Repaský, so skupinou v Slovenskom raji ani po 

strastiplných pokusoch spojenie nenadviazal. Skupiny pracovali s rádiostanicami 

RM-31, (dynamo, zvané „bejk“, som krútil aj ja osobne) proti staniciam „Třinec“ 

a „Sobota“ vo vozidlách T-805, na odlúčených pracoviskách. Veliteľ práporu, 

mjr. Šedina tak mohol preukázať, že s vtedajším rádiovým vybavením skupín 

a velenia nebolo možné zabezpečiť spravodajské operácie a ďalšiu činnosť pre 

vedenie operácií na úrovni armády.  Potvrdilo sa, že „bez spojenia niet velenia.“ 

 

Pokračovanie v ďalšom čísle Spravodajcu. 

So súhlasom autora prepísal a upravil mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider. 
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Náš nový kolega Pavel Obertáš 
 
 
 Narodil sa 16.6.1946, ako vojak slúžil v roku 1965 u 7. 

výsadkového pluku Holešov, kde uskutočnil 12 bojových 

zoskokov. Za člena nášho klubu bol prijatý na výročnej 

členskej schôdzi 3. februára 2017.  
 

 

 
V uplynulých dňoch v tomto roku oslávil náš kolega okrúhle jubileum 

 
 

75. rokov 
Vladimír  Dvonč 

5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dňa 21. januára 2017 vo veku nedožitých 84 

rokov nás opustil náš dlhoročný kolega Jozef 

Petráš. Česť jeho pamiatke. 
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Záverom 
 

Posledná strana prvého tohtoročného čísla nášho klubového 

Spravodajcu patrí všetkým prispievateľom a spolupracovníkom, 

ktorí  si zaslúžia uznanie a poďakovanie za všetky ich príspevky, 

bez ktorých by náš klubový Spravodajca ťažko vyšiel. V budúcom 

čísle budeme pokračovať spomienkami kolegu plk. v. v. Antona 

Múdreho a ďalšími príspevkami, ktoré mi budú doručené.  
Ivan Bartoš 

 

Použité fotografie - zdroj:  

Foto od:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://kvvprostejov.wgz.cz/ 

http://www.klubvtn.info/stiahni.htm 

 

kontakt: ivan.bartos22@gmail.com 
 

 

 

    

 
 

SPRAVODAJCA č. 1/2017.  Tlač: Dell V525w. 

Len pre vnútornú potrebu členov KVV SR a KVVV ČR! (bez gramatickej úpravy)  

Vladimír Gajdoš 

Spolupráca a korektúra 

Vladimír Schneider 

http://kvvprostejov.wgz.cz/
http://www.klubvtn.info/stiahni.htm

